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Роль та цінність приватного права 
як регулятора правових відносин 

та його співвідношення 
із системою публічного права

На початку XX ст. відомий росій-
ський учений Б. Б. Черепахін висту-
пив з полемікою щодо питання дихо-
томії права у своїй книзі «До питання
про приватне і публічне право», вида-
ній у 1926 р., в якій він послідовно від-
стоював розподіл права на приватне і
публічне, незважаючи на численні
спроби радянських учених усунути
такий розподіл. І хоча в сучасній ук-
раїнській юридичній науці ще й досі
продовжуються дискусії про співвідно-
шення приватного і публічного права,
це вже дискусії про визначення змісту
визнаних явищ, а не про те, чи визна-
ємо ми приватне та публічне право як
окремі підсистеми права, чи ні.

Проблема співвідношення приват-
ного і публічного права важлива тому,
що завдяки її вирішенню можна роз-
в’язувати багато нагальних практич-
них питань, наприклад, щодо харак-
теру діяльності чиновника. Чи може
чиновник займатися підприємницькою

діяльністю? Чи можуть розглядатися
як чиновники тільки призначувані або
також і обрані на посаду особи? Яка
роль держави як публічного органу 
в житті суспільства, зокрема, у його
економічній сфері? Які межі втручан-
ня держави в економіку? Ці і багато
інших питань можуть бути правильно
вирішені, якщо буде зрозуміле спів-
відношення приватного і публічного
права [1, с. 17].

Питання розподілу права на при-
ватне та публічне досліджувалося 
багатьма вченими, які пропонували
власні теореми сутності такого розпо-
ділу. У сфері публічного права відомі
праці Л. Дюгі, М. Леруа, П. І. Новго-
родцева та ін. [2, с. 121]. Наука при-
ватного права також знайшла своє
втілення у працях Ж.Шармона,Ю.Геде-
мана та І. А. Покровського. Кінець
ХІХ і початок ХХ століття надали циві-
лістам можливість дослідити основні
ідеї своєї науки. Особливий інтерес



викликали порівняння стану сучасної
науки приватного права з початком
ХХ сторіччя, коли складався Code Na-
poleon. В останньому відбилися основ-
ні принципи приватного права, такі,
як свобода людини, власності, праці
тощо, що також призвело і до еконо-
мічної залежності бідних від багатих,
вільна конкуренція створила експлуа-
тацію, і принципи свободи не тільки
не одержали свого фактичного засто-
сування, але й узагалі не стосувалися
тих осіб, які не мали власного капіта-
лу. За цих умов великого поширення
набули ідеї соціалізму. Соціалізм у
сфері права, на думку проф. І. А. По-
кровського, рівнозначний публічно-
правовому началу і тому виключає мож-
ливість існування приватного права.
Приватне право з його індивідуаліз-
мом є системою юридичної децентра-
лізації. Публічне право, навпаки, регу-
лює відносини між людьми «винятко-
во веліннями, що виходять від одного-
єдиного центру, яким є державна
влада… Тільки від неї, від державної
влади, можуть виходити розпоряджен-
ня, що визначають положення кожної
окремої людини в цій сфері відносин,
і це положення не може бути змінене
ніякою приватною волею, ніякими
приватними угодами» [3, с. 107]. У цій
юридичній централізації і полягає
основна сутність публічного права, з
одного боку, і соціалізму – з іншого.
Однак досліджуючи тенденції суча-
сного приватного права, необхідно
зазначити, що дія приватного або
публічного права може відбуватися у
двох сферах: у сфері духовного життя
та сфері економічного життя. У сфері
охорони духовних і нематеріальних
благ людської особистості розвиток
права йде по шляху зміцнення індиві-
дуалістичних позицій і, отже, приват-
ного права. У галузі економічних від-
носин, навпаки, зростає значення пуб-
лічно-правової організації господар-
ського життя, а отже, регулювання
таких відносин за допомогою методів,
норм публічного права.

Можна стверджувати, що приват-
на і публічна діяльність – це різні за
своїм характером види людської
діяльності. Приватна діяльність засно-
вана на захисті та досягненні власного
інтересу особи, на свободі її волі,
виборі мети, інтересу та засобів досяг-
нення, отриманні результату і проце-
су його здійснення. Особливі якості
притаманні управлінській діяльності,
що спрямована на організацію, ство-
рення умов для вільної і безперешкод-
ної діяльності приватних осіб при досяг-
ненні їх інтересів. Публічна діяльність
заснована не на забезпеченні власно-
го інтересу органу управління, не на
волі вибору, а базується на функціо-
нальній заданості мети. Для цього у
законодавстві чітко визначаються
задачі і функції публічних органів, їх
компетенція і повноваження, процеду-
ри створення і діяльності та відповідаль-
ності за перевищення меж компетен-
ції того чи іншого органу публічної
влади.

Відносини, що опосередковують
приватну і публічну діяльність, відріз-
няються одне від одного за природою,
крім того, і за методами їхнього регу-
лювання.

Розмежування права на приватне 
і публічне має здійснюватися залеж-
но від способу побудови і регулюван-
ня юридичних відносин, властивих
системі приватного чи системі пуб-
лічного права. Приватноправові від-
носини побудовані на засадах коор-
динації суб’єктів; приватне право –
система децентралізованого регулю-
вання життєвих відносин. Публічно-
правові відносини побудовані на заса-
дах субординації суб’єктів; публічне
право є системою централізованого
регулювання життєвих відносин [4,
с. 12].

Публічно-правове втручання у сфе-
ру приватного права, необхідність
якого зрозуміло не викликає сумні-
вів, не вимагає для його оформлення
спеціальної правової галузі, оскільки
має різногалузевий характер. Наразі
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цінність приватного права певною мі-
рою ставиться під сумнів. Тому одним
із завдань повинна бути спроба з’ясу-
вати наявні у приватному праві проб-
леми з погляду об’єктивно наукової
сторони, з точки зору аналізу фактів і
понять. Для цього було б доцільно
зупинитися на таких пунктах. По-пер-
ше, на питанні визначення приватного
права і можливості його розмежуван-
ня з правом публічним. По-друге, без-
посередньо на питанні про зміст при-
ватного права, чи зв’язаний він, влас-
не, з тими основними началами, які
історично ми використовуємо внаслі-
док рецепції римського права і роз-
витку європейського законодавства
XIX століття, чи необхідно уявляти
приватне право з іншими межами впли-
ву, змістом та принципами. По-третє,
на питанні про сутність приватного
права як особливого способу регулю-
вати відносини між людьми, і про мож-
ливі межі впливу такого способу.

Отже, з’ясуємо поняття приват-
ного права, спробуємо конкретизу-
вати його і показати його зміст. Це
необхідно для визначення соціальної
ролі приватноправового начала в 
регулюванні взаємовідносин людей.
Зміст цивільного права історично 
змінювався. Характеризуючи права
європейських держав ХХ ст. можна
назвати ті питання, що входять до
сфери цивілістики. Відповідно можна
визначити основні групи приватних
прав. Приватні права можна поділити
на абсолютні і відносні. До абсолют-
них прав належать речові права, пра-
ва виняткові і права особисті. Абсо-
лютні права, що забороняють усім без
винятку особам можливість впливу на
ті права, що надані конкретному
суб’єкту права, забороняючи зміню-
вати його право вільного використан-
ня своїх прав, є найбільш типовими для
приватного права. У свою чергу, речові
права найбільш типові для абсолют-
них прав. Виняткові права протягом
довгого часу розглядалися як особливий
вид власності, тобто як одна з форм

речових прав. Ця точка зору і до сьо-
годні є достатньо популярною, особ-
ливо у французькій науці. Особисті
права певною мірою також піддава-
лися впливу з боку права власності.
Приміром, французька судова прак-
тика традиційно розглядала право 
на ім’я як власність. У подальшому
почався процес відокремлення від
поняття власності, яке ніби символізу-
вало собою всяке приватне право, всіх
інших абсолютних прав. Але тенден-
ція вбачати у власності основу цивіль-
ного права спостерігається і дотепер.
Вона зумовлена тим важливим зна-
ченням, яке відіграє право власності у
сучасному житті суспільства. До влас-
ності і до сім’ї, «до цих двох основних
установ цивільного права примика-
ють – так чи інакше – усі його (права)
положення»,– пише проф. Ю. С. Гам-
баров [5, с. 435]. І дійсно, у сучасному
законодавстві власність є головним
стрижнем цивільного права, від якого
розгалужуються найбільш істотні за
своїм соціальним значенням різні
цивільно-правові інститути. Інститут
власності має великий вплив на ре-
гулювання суспільних відносин, що
пов’язане з його важливою соціаль-
ною роллю. Цей вплив поширюєть-
ся далеко за межі безпосередньої
функції інституту власності – роз-
поділу матеріальних благ між чле-
нами суспільства. У власності бачи-
ли і бачать гарантію громадянської
свободи. І на сьогодні у літературі
трапляються прихильники старого
погляду природного права, які вбача-
ють у праві власності здійснення ідеї
свободи. «Перше явище свободи 
в навколишньому світі є власність»,–
зазначав Б. Чичерін в роботі «Філосо-
фія права» [6, с. 120]. У свій час ця тео-
рія була «бойовою» і красивою ідео-
логією. Під її ударами упали твердині
феодалізму. Під її знаком народилося
XX століття. Але зараз погляди на
власність як на абсолютне начало, що
безпосередньо випливає зі свободи осо-
би, змінилися. Ідея певного обмеження
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права власності успішно втілилася в
життя. Сучасне розуміння власності да-
леке вже від того, як розумілася, на-
приклад, римська квіритська власність.
Ми зараз бачимо в ній виключно юри-
дичний спосіб розподілу матеріальних
благ, який є основним для капіталі-
стичного суспільства. За допомогою
соціального аналізу природи власно-
сті ми дійшли до традиційного вже
розмежування приватної власності 
на засоби і знаряддя виробництва,
приватної власності на предмети ко-
ристування і, зрештою, на предмети
безпосереднього споживання. Деякі
вчені вважають, що поняття власно-
сті як правове прикріплення речі до
визначеного суб’єкта, що може бути і
колективним (держава, те або інше
публічно-правове утворення), сумісне
з поняттям найрізноманітніших еко-
номічних відносин [7, с. 603–610].

Таким чином можна із впевнені-
стю стверджувати, що власність, роз-
поділяючи матеріальні блага, нітрохи
не є носителькою абсолютної волі,
тим більше вона і не є проявом «права
розумної істоти, людини, накладати
свою волю на фізичну природу і під-
коряти її собі» [8, с. 107]. З волею вона
зв’язана лише настільки, наскільки від-
криває численні можливості та блага
щасливим власникам більш-менш ве-
ликої власності, тому що особа може
вільно розпоряджатися предметом
свого права власності, якщо вона є
носієм такого права.

Інші, крім власності, речові права
або природно випливають з фактично-
го розподілу речей між різними осо-
бами (сервітути, оренда, найм речей,
эмфітевзиси, суперфіцій та ін.), або ж
є наслідком дії сучасного цивільного
обороту (різні форми застави).

Виняткові права (авторське право,
право на промисловий винахід, патент-
не право тощо), надаючи своїм суб’єк-
там монопольну можливість вчиняти
визначені правом дії, які становлять
майновий інтерес, слугують для закріп-
лення за суб’єктами того або іншого

доходу, який отриманий шляхом вико-
ристання права. Ці інститути закріп-
люють за своїми власниками деякі не
матеріальні, але майнові блага. Проте
їх монопольний характер не передба-
чає віднесення цих прав до категорії
особливих, оскільки вони засновані на
інституті приватної власності і промис-
лової волі, тобто за своєю суттю та
роллю вони подібні до приватного
володіння ділянкою землі або річчю.
Таким чином, зазначені права викону-
ють розподільчу функцію, що власти-
ва їм так само, як і всім інститутам
приватного права.

Ідея прав особистості виростає 
на ґрунті старого природного права.
Такі права досліджували видатні пред-
ставники німецької школи природно-
го права Г. Гроцій і Х. Вольф. Ці кон-
цепції та ідеї відбилися і в законодав-
стві деяких держав Європи. У XX ст.
чистоцивілістична література просто
відмахувалась від питання про права
особистості, дуже охоче розглядаючи
їх як рефлекси об’єктивного права,
вираженого в поліцейських або кри-
мінальних законах, а подекуди підво-
дила окремі інститути під поняття
власності [9, с. 24 і далі]. Навіть ті
автори, які визнавали права особисто-
сті як суб’єктивні права, не звертали
на них великої уваги та не досліджу-
вали їх більш докладно. Тому дійсне
включення таких прав у систему при-
ватного права можна розглядати як
відносно нове явище. В даний час
права особистості посіли чільне місце
у доктрині приватного права і були
закріплені на законодавчому рівні у
вигляді окремих інститутів шляхом
внесення їх до кодифікованих актів
держав або за допомогою їх загально-
го визнання.

Наразі ми не розглядаємо власність
як прояв самої особистості чи прояв
особи в цивільних відносинах. Соціаль-
ний досвід минулого століття наочно
показав, що інститут приватної влас-
ності не може охороняти всіх інтере-
сів людини, що в деяких випадках цей
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інститут є передумовою для зменшен-
ня свободи та прав людської особи-
стості, оскільки саме на інституті
власності заснована економічна і при-
ватна експлуатація, хазяйська влада
однієї особи над іншою. Тому природ-
но, що для охорони винятково осо-
бистих благ була широко визнана
необхідність включення їх до системи
приватного права.У науковій літерату-
рі й дотепер ще не вирішене питання
про те, чи маємо ми справу з єдиним
правом на власну особистість, з якого
випливають різні правомочності, що
захищають ту або іншу сторону, той
або інший прояв індивідуального
життя, або ж із цілим рядом окремих
інститутів (право на ім’я, право автор-
ства, право на власне зображення,
право на честь, право на свою інтимну
сферу тощо) [10, с. 17–127]. Незважаю-
чи на те, що це питання не досить 
розроблене вітчизняною наукою при-
ватного права, зрозуміло, що для за-
кріплення за суб’єктом прав тих благ,
які виникають завдяки проявам його
особистості, вони повинні бути визна-
ні законом і наділені позитивно-юри-
дичною охороною з боку держави.
Права особистості мають строго роз-
поряджувальний характер. За своєю
природою вони не можуть мати орга-
нізаційного характеру. Ці права забез-
печують людині певну сферу особи-
стої недоторканності, але не створю-
ють відносин влади і підпорядкування.

Крім абсолютних прав, теоретич-
но основних у системі приватного
права, величезну роль у цивільному
обороті мають відносні (зобов’язаль-
ні) права. Відносні права завжди вини-
кають на основі абсолютних – речо-
вих, виняткових або особистих – прав.
Вони є наслідком зіткнення абсолют-
них прав, що належать  різним суб’єк-
там. Відносні права служать для пере-
міщення тих або інших благ, закріпле-
них правопорядком, зі сфери одного
суб’єкта прав у сферу іншого. Тому
доречним буде висновувати, що кон-
кретний позов, навіть якщо він виник

з абсолютного права (наприклад,
віндикаційний або негаторний позо-
ви) спрямований проти конкретної
особи, вже тим самим приймає не-
гативний характер. Відносні права,
таким чином, також слугують для
розподілу матеріальних або духовних
благ між громадянами. Окремо хоті-
лося б відзначити правовідносини, що,
крім усього іншого, мають дуже важ-
ливу організаційну функцію. Йдеться
про приватні права влади. У стародав-
ньому світі права влади над людиною
в цивільному праві, наприклад влада
хазяїна над рабом, відносили до числа
абсолютних прав. Така конструкція
була викликана тим, що раби не були
в Римі суб’єктами права, вони розгля-
далися як речі. Звичайно, якщо роз-
глядати це питання з соціально-психо-
логічного погляду, то раби були суб’єк-
тами обов’язків, мали, зокрема, кримі-
нальну правоздатність. Тому фактично
правовідносини між рабами і хазяїном
існували, хоча і були не зафіксовані
офіційним правом. Так як раб відпо-
відно до офіційного права не був осо-
бою, то природно, що відносини між
хазяїном і ним розглядалися як відно-
сини власника зі своєю річчю. На-
справді ж, теорія права повинна б оха-
рактеризувати такі правовідносини як
відносні. Проте не треба забувати, що
з приводу свого раба хазяїн мав абсо-
лютне право на захист від посягань усіх
інших осіб, тому інститут рабства мож-
на віднести до галузі речового права.

Досліджуючи розмежувальну лінію
між приватним і публічним правом,
знаходимо цілий ряд приватноправо-
вих правомочностей, які безпосередньо
входять до складу тих інститутів, що в
основному складаються з публічно-
правових норм права. Для зручності
характеристики таких правовідносин
доцільно скористатися класифікацією
відносин між індивідом і державою,
запропонованою Георгом Єллінеком.
Відповідно до такої класифікації, всі
правовідносини між індивідом і держа-
вою можна розбити на чотири кате-
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горії: 1) права участі громадян в дер-
жавній владі, у законодавстві, держав-
ному управлінні, суді (status activus);
2) обов’язку індивіда стосовно держа-
ви (status passivus); 3) права громадя-
нина на отримання послуг з боку дер-
жави (status positivus); 4) права грома-
дянина на невтручання державної
влади у сферу наданої йому свободи
(status negativus).

У цьому контексті права цивільної
свободи варто розглядати як прояв при-
ватних прав. Така точка зору вислов-
лювалася й у юридичній літературі,
однак не завжди їй можна знайти
вичерпні пояснення і домінуючою вона
не стала. Історично ці права вчені від-
носять до питань, що регулюються
публічним правом. Говориться, що
державна влада неохоче віддає їх гро-
мадянам, разом з цим завжди існує не-
безпека відібрання цих прав державою.
Саме публічне право надає гарантії
захисту прав цивільної свободи.

Розгляд прав цивільної свободи як
прав, що закріплюються приватним
правом, звичайно, не дає змоги гово-
рити про вилучення з публічного пра-
ва правовідносин, що можуть виник-
нути завдяки реалізації таких прав.
Ці правовідносини мають соціально-
службовий характер. До них можна
віднести публічні права, які надані при-
ватним союзам – професійним спілкам
тощо, зокрема право вибору пред-
ставників у органи державного управ-
ління, обов’язку організації необ-
хідних заходів безпеки або обов’язку
сприяння здійсненню громадянами
своїх прав свободи, наприклад шля-
хом надання приміщень для зборів.

Найчастіше, коли йдеться про ос-
новні інститути сучасного приватного
права, то маються на увазі інститут
власності, сімейного права, право спад-
кування та договірне право (зобов’я-
зальне). Звичайно, аналізуючи ці ін-
ститути, неважко дійти висновку,
що приватне право є більш складною
системою і його склад не вичерпу-
ється переліченими інститутами. Тому

було б неправильно вирішувати пи-
тання про приватне право за допомо-
гою спрощених формул, які вико-
ристовуються у широкому вжитку
юристами.

Приватне право, незалежно від
історичного розвитку, в будь-якій дер-
жаві забезпечує своїм суб’єктам мож-
ливість вільного вибору та реалізації
своєї волі стосовно тих благ, які за
ним закріплені, і за умови, що суб’єкт
такими благами наділений, має їх у
наявності. Теоретики минулого слуш-
но зауважували, що власність забез-
печує свободу особи. Вони забували
лише додати – для тих, які є власника-
ми. Інститут права власності зрозу-
міло не в змозі забезпечити реаліза-
цію індивідуальної волі в суспільстві,
тільки наявність конкретних право-
мочностей в окремого власника забез-
печують таку волю останньому.

Якщо розглядати приватне право
як таке, не беручи до уваги його зміст,
то необхідно зауважити, що саме воно
не наділяє началами індивідуалізму
відносини в суспільстві. Воно про-
являє свій індивідуалізм лише сто-
совно тих, які мають блага, закріпле-
них приватним правом. Стосовно інших
осіб воно може навіть придушувати
особистість. Інститут рабства забез-
печував волю рабовласника при вико-
ристанні людської сили, але позбав-
ляв рабів навіть властивості бути осо-
бою у правовому змісті. Очевидно, що
для того, аби приватне право могло
гарантувати індивідуальну волю не
окремим лише особам, а кожній лю-
дині, щоб воно могло бути носієм начал
індивідуалізму не лише стосовно ви-
ключно окремих осіб, але стосовно
громадського життя взагалі, необхід-
но певним чином змінити його зміст.

Підсумовуючи вищесказане, мож-
на визначити, що, по-перше, приватне
право як таке є способом здійснен-
ня принципу індивідуалізму стосовно
конкретних окремих осіб; по-друге,
приватне право з певним історичним
змістом має можливість здійснити
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принцип індивідуалізму стосовно всіх
членів суспільства і тим самим зроби-
ти його одним з основ відповідного
ладу суспільних відносин. В історії пра-
ва можна знайти багато різних при-
кладів комбінації публічно-правового
і приватноправового елементів. Спів-

відношення цих двох підсистем права
залежить від господарських умов і
соціальної психології вибраної епохи.
Характер тієї чи іншої комбінації цих
елементів завжди може найкраще
охарактеризувати суспільний лад дер-
жави у певний період історії.
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Гончарук О. В. Роль та цінність приватного права як регулятора правових від-
носин та його співвідношення із системою публічного права

Стаття присвячена питанню приватного права як однієї із підсистем права,
його ролі як регулятора суспільних відносин, розкриттю його особливостей, оцін-
ці його впливу на суспільство та державу. Крім того, подане співвідношення при-
ватного права із публічним, висвітлено сфери їх взаємопроникнення, взаємодії у
процесі реалізації механізму правового регулювання.

Ключові слова: приватне право, правове регулювання, правовідносини, систе-
ма права.

Гончарук О. В. Роль и ценность частного права как регулятора правовых отно-
шений и его соотношение с системой публичного права

Статья посвящена вопросу частного права как одной из подсистем права, его
роли как регулятора общественных отношений, раскрытию его особенностей,
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оценке его влияния на общество и государство. Кроме того, дано соотношение
частного права с публичным, освещено сферы их взаимопроникновения, взаимо-
действия в процессе реализации механизма правового регулирования.

Ключевые слова: частное право, правовое регулирование, правоотношения,
система права.

Goncharuk O. Role and value of private law as a regulator of legal relations and his
correlation with the system of public law

The article is devoted the matter of private law as to one of subsystems of law, his
role as regulator of public relations, to elucidation of his features, estimation of his influ-
ence on society and state. In addition, correlation of private law is given with public, the
spheres of their interpenetration are lighted up, co-operation in the process of realiza-
tion of mechanism of the legal adjusting.

Key words: private law, legal adjusting, legal relations, system of law.


